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Hej, medlem! 
Här kommer årets sista informationsbrev!  
Syftet med breven är att du ska känna dig informerad och delaktig i klubbens löpande 
verksamhet och utvecklingsarbete.   

Vi vill också väldigt gärna att du hör av dig till oss om du har något som du vill lyfta i detta 
brev, frågor, idéer och funderingar. -Det är tillsammans vi skapar vårt DSK!  

Du kan även finna våra mötesprotokoll på hemsidan. 

Hänt sen sist: 
• Vi har haft olovligt besök av en grupp unga killar i sporthallen.

Det är viktigt att vi känner oss trygga i vår verksamhet varför polisanmälan 
gjordes. Genom mig, Stina, ingår DSK i ett nätverk som verkar för ungas hälsa 
och trygghet.
När vi lyfte vår problematik så fick vi snabbt ut fältarna till oss. Jag har även 
haft kontakt med polisen och uppföljande samtal i Ungsam-gruppen.
Våra felanmälningar i sporthallen åtgärdades snabbt och efter att vi som klubb 
framfört önskemål om bättre belysning har vi även fått detta.
En Ungsam-grupp finns i var kommundel och det är skolornas rektorer som är 
sammankallande. I Nätverket ingår socialförvaltningen,
förebyggandeteam/fältarna och polisen.
I Ungsam kan även de organisationer som vill delta i detta arbete ingå. Vi har 
äntligen kunnat välkomna Dalarö Fritidsgård till denna grupp.
Det som är så fantastiskt med Dalarös samhälle är att vi hjälps åt när det 
behövs!
Stort tack till alla ledare och föräldrar som varit närvarande och stöttande 
under denna period.
-Och stort tack till er som hört av er med information och stöd.
Hör fortsatt av er enligt tidigare information om det skulle hända något igen.

• Höstmarknaden blev lyckad för de ungdomslag som jobbade bland annat med 
att snurra vårt chockladhjul. Tack till er som var med och jobbade denna dag!

• Bordtenniskommittén har haft en hel del barn och ungdomar nere och lirat. Så 
väldigt roligt! Vi hoppas att det kan bli en fast grupp nästa år. Mer info kommer!
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• Vi vill tacka våra sponsorer som stöttat oss detta år! Vi är också glada att 
kunna välkomna Smådalarö gård tillbaka som sponsor efter ett kortare 
uppehåll. Utöver att de tycker DSKs verksamhet är viktigt är de angelägna om 
att ännu mer knyta an till Dalarös samhälle och vi hoppas att vi kan hitta på 
bra och roliga saker ihop.

Vad är på gång? 
• Till våra ledare vill vi pusha lite för att verksamhetsåret 2022 börjar gå mot sitt

slut. Det är dags att reflektera över vad man hunnit med och sammanfatta
detta i en verksamhetsberättelse så vi alla medlemmar kan se vad vi är del av.
Det ska även spanas framåt i en verksamhetsplan så vi kan blicka framåt mot
både ljusare tider och en massa roliga aktiviteter.
Har ni frågor om detta så hör av er till styrelsen.

• Vi är i fortsatt behov av sponsring för att kunna bibehålla och utveckla
verksamheten.
Vet du någon som vill bidra eller är du själv intresserad av att sponsra DSK?
Hör av dig till styrelsen.

• Den 3 december är det julmarknad och vi deltar på samma sätt som vid
höstmarknaden. Kom och säg hej till de som står där!

Hör av er om ni vill ta upp något i ett av våra brev! 
Nästan-jul-hälsningar 
/Styrelsen  

Genom Stina, ordförande. 


